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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

Projeto: Extensão do Saber  

Nome do Instrutor de Capoeira: Juliano Carlos dos Santos  

Data: 05/10/2020 

Título da Atividade: As batidas principais do pandeiro. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreênde-los e fazendo-se 

compreender; 

 Criar sons com materiais e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de 

músicas; 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias. 

 

Resumo: 

O pandeiro é um instrumento bem antigo e que têm grande influência na música e nas 

festividades ao redor do mundo. Na capoeira o som cadenciado do pandeiro acompanha o som 

do caxixi e do berimbau, dando "molejo" ao som da roda. 

Nesta atividade a criança irá aprender a tocar e cantar a música: “Olha a palma de Bimba, é 

um dois três”, utilizando como recurso um pandeiro ou qualquer outro material substituível 

que a família tenha em casa como: balde, pote grande de plástico, bacia entre outros.  

  

Preparação: 

Materiais: 

Pandeiro, balde, bacia, pote grande de plástico ou qualquer outro material substituível que a 

família tenha em casa. 

 

Espaços: 
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Preparar um local espaçoso, onde a criança seja estimulada a brincar, interagir e compreender 

o que lhe está sendo passado ou mostrado (sala, quarto, cozinha ou áreas externas). 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade 

e o envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do Whatsapp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

interesse em participar da atividade? Consegue tocar e cantar ao mesmo tempo? Solicita ajuda 

em situações que se faz necessário? Consegue realizar as batidas um, dois, três? Recita os 

números na sequência? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente organize o espaço e convide a criança para se sentar. Marque os números 

um dois e três no instrumento utilizando uma caneta. 

2. No primeiro momento cante a música juntamente com o pequeno, até que consiga 

decorar. 

3. Após, cante a música utilizando o pandeiro ou outro objeto substituível que a família 

tenha em casa. 

4. Segue a música abaixo: 

 

Olha a palma de Bimba (O adulto canta) 

É um dois três (A criança responde) 
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5. Repita quantas vezes forem necessárias até que a criança consiga cantar e tocar ao 

mesmo tempo. 

Observação: Caso a criança não consiga bater a mão na demarcação um dois três utilizando 

como referência para tocar, não se preocupe. O importante é incentivar o pequeno a cantar 

e a tocar ao mesmo tempo acompanhando o ritmo. 

 

                  

    

A atividade também poderá ser acessada através do endereço: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

  

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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